
















ПЪЛНОМОЩНО 

Долуподписаният, ………………………………………………………, ЕГН: …………………….., 

притежаващ лична карта № …………………, издадена на ………………. г. от МВР - 

…………………., в качеството си на акционер, притежаващ ……………………… 

(…………………………….) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с 

номинална стойност 1 (един) лев всяка от капитала на „ГРАДУС“ АД (наричано по-долу 

„Дружеството“), със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ж. к. Индустриален, 

Птицекланица „Градус“, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 

204882907, 

На основание чл. 266 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публично 

предлагане на ценни книжа, с  настоящето 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

………………………………………………………, ЕГН: …………………….., притежаващ лична 

карта № …………………, издадена на ………………. г. от МВР - …………………., със следните 

права: 

Да ме представлява на Извънредното общо събрание на акционерите на „ГРАДУС“ АД, 

което ще се проведе на 19.12.2022 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време — 

08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк—Хотел Стара Загора, ул.„Хан Аспарух” 50, зала 

„Тервел“, при следния дневен ред и проекти за решения:  

1. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД; 

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД; 

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на 

„Градус“ АД. 

Начин на гласуване:  

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, 

с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета 

на директорите на Дружеството: 

(i) Иван Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН ……………, и 

(ii) Лука Ангелов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН ……………... 



По т. 2 от дневния ред: Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, 

с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на 

Дружеството: 

(i) Ангел Иванов Ангелов, гражданин на Република България, ЕГН ……………, и 

(ii) Бистра Стоянова Коцева, гражданин на Република България, ЕГН 

……………….. 

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г. 

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание взема решение възнаграждението на 

новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото 

по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на 

директорите на Дружеството. 

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите 

от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв 

начин. 

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 

231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, 

ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. 

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради 

липса на кворум. 

 

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. 

 

Гр. София, …………….. 2022 г. 

 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

 

 

………………………………………………………………………….……  …………………………………… 

(саморъчно изписани три имена)       (подпис) 
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